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CCOO INFORMA de l'avantprojecte de llei orgànica 

d'Universitats i de l'Estatut del PDI 

Recentment el ministre Manuel Castells ha convocat a les forces sindicals a una reunió 

per a continuar parlant de l'avantprojecte de llei orgànica d'Universitats i de l'Estatut 

del PDI, enviant un nou esborrany que retoca la proposta enviada abans de les 

vacances. En relació amb aquesta qüestió, des de CCOO de la Universitat de València 

volem transmetre una primera valoració. 

En primer lloc, reafirmem el que ja venim indicant des de juliol. No són ni el moment 

ni la forma de plantejar una reforma d'aquest calat. No és acceptable que en un 

moment de crisi davant la pandèmia com el que estem vivint, un Ministeri que ha 

passat pràcticament desapercebut davant un inici de curs tan extremadament difícil 

com aquest, consideri una prioritat aquesta reforma que es proposa. D'altra banda, 

com ja assenyalem en el seu moment, es tracta d'un avantprojecte que s'ha gestat 

a esquena dels agents socials implicats, especialment de la representació de les 

treballadores i els treballadors, i que en molts aspectes no respon a les necessitats 

més apressants de les universitats públiques. 

En segon terme, els canvis introduïts són mínims i no alteren el contingut general 

dels projectes, sobre els quals ja vam exposar al juliol la nostra oposició. De fet, 

encara que hi haja alguna millora puntual, en altres aspectes els canvis respecte de 

l'esborrany anterior tendeixen a aprofundir en els problemes actuals, obrint la porta 

a una manifesta continuïtat de la precarització del PDI visible en com es plantegen 

les figures de professorat associat, professorat substitut i professorat doctor. Es 

manté així mateix l'aposta per una multiplicació de les figures laborals que 

fa acréixer la desfuncionarització de les universitats. 

En tercer lloc, reiterem els principals problemes dels projectes enviats: 

 No aborden la qüestió fonamental del finançament de les universitats 
públiques, sense assegurar la qual és impossible escometre una reforma 
com la que precisem.

 No inclou la carrera horitzontal i apunta a una desfuncionarització i 

una segmentació encara majors del PDI.
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 No qüestiona els defectes i els problemes dels actuals sistemes

d'acreditació, malgrat les contínues evidències d'aquests, posades en relleu

fins i tot en els tribunals.

 No recull el creixent problema de burocratització de la labor del PDI i

menysvalora la nostra càrrega laboral, amenaçant amb nous increments

tant de les tasques burocràtiques com del conjunt del treball global del PDI.

Per tot això, des de CCOO mantindrem una posició molt crítica davant aquests 

projectes, considerant preferible que es plantege la reforma amb més temps, 

partint des de zero i comptant amb l'aportació de la representació del treball en la 

seva gestació.  

En l'actual conjuntura ens sembla molt més necessari que el Ministeri d'Universitats 

atenga les enormes necessitats, els problemes i les incògnites que planteja l'inici del 

curs enmig de la pandèmia, inici en el qual ha imposat una presencialitat excessiva, ha 

complicat la labor de planificació del curs amb continus canvis de criteri i no ha aportat 

mitjans econòmics per a atendre les necessitats de prevenció i docència. 

Aprofitem per a enviar-vos ànims en aquest començament de curs. En breu 

informarem en relació amb la situació de la Universitat de València i les mesures de 

prevenció per a l'inici de les classes. 


